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Elburg, 15 april 2018 
Schriftlezing: Deuteronomium 11:1-12 en 26-32  
 
Zondag 34 
Vraag 92: Hoe luidt de wet des HEEREN?  

Antwoord: God sprak al deze woorden: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypte, uit 
het slavenhuis geleid heb. (daarna volgen de Tien Geboden)   
[Ex. 20:1-17; Deut. 5:6-21] 

Vraag 93: Hoe worden deze Tien Geboden ingedeeld? 
Antwoord: In twee tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God moeten 
gedragen; de tweede, wat wij onze naaste verschuldigd zijn.  
[Deut.4:13; Ex.34:28; Deut.10:3,4; Matth.22:37-40] 

 
Kernpunten bij de preek 

 De Tien Geboden hebben een opschrift, een afzender. Het maakt namelijk veel uit, 
wie de Wetgever is.  

 Denk aan een van de fundamenten van de communicatieleer: communicatie 
wordt bepaald door inhoud en betrekking. De relatie waarin je tot iemand staat, 
bepaalt hoe de gecommuniceerde inhoud bij je overkomt (negatief of positief).  

 Het opschrift boven de Tien Geboden zegt ons heel veel: 
1. ‘Ik ben’: In de geboden openbaart God Zichzelf! 
2. ‘Die u uit Egypte, uit het slavenhuis’, bevrijd heb’: het is de wet van een God 

Die ons uit genade uit de slavernij van zonde en duivel bevrijdt en ons zo tot 
het echte, ware leven leidt. Het is de wet van de Bevrijder! 

3. ‘De HEERE’: Gods verbondsnaam, een lijn naar onze doop die ook beeld is van 
verlossing uit slavernij. 

 Waar de wet losgemaakt wordt van het opschrift, dreigt farizeïsme! ‘Farizese 
belering maakt kinderen van de hel’ (ds. H.G. Abma). Dus: hoe gaan we op een 
bijbelse manier in de geloofsopvoeding met Gods geboden om?! 

 Op Sinaï beitelt God de geboden in steen, door Zijn Geest graveert Hij ze in onze 
harten (Jer. 31:33) 

 Uiteindelijk gaat het in de wet om het herschapen worden naar het beeld van 
God, door de Heilige Geest.  
 

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)  
1. Ben je door deze leerdienst anders tegen de wet aan gaan kijken? Op welke 

manier? 
2. In 1 Johannes 5:3 staat dat Gods geboden niet zwaar zijn. Waarom kan Johannes 

dit schrijven? En ervaar jij dat ook zo?  
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